3/15/22, 8:51 PM

Clubwedstrijden | dewatervrienden.be

Reglement Interclubs en Clubwedstrijden 2022
1.Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.
2.Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.
3.Men mag tijdens het wegen van de vis op zijn bestemde plaats blijven tot de weging voorbij is.
Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.
4.De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd
controle uit te voeren.
5.Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.
6.Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum
7.Rek in stok is toegelaten.
8.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0
9.In de hoeken van de put vissen is toegelaten.
Links en rechts in de kant vissen is toegelaten (niet verder dan 1/3 van de afstand tussen de vissers)
10.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.
11.Vissen zonder weerhaak.
12.Tijdens het vissen mogen er enkel afgezifte witte maden , casters en mais (potje 340 gr.)
en korrel van de club bijgevoederd worden (Maden en/of casters max 1,5 liter )
Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.
13.Deeg aan de haak is toegelaten, maar mag niet groter zijn dan stuk van 0.10€ (cm)
14.Voer en maden moeten voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn op de visplaats.
Tijdens de pauze mag men enkel nog korrel van de club bij aanschaffen.
15.Overlood vissen is verboden .
16.Cuppen is toegelaten. Enkel met 1 kleine cup op de stok gemonteerd.
Een 2de cupstok is niet toegelaten.
17.Vis onthaken in emmer water. Let op : vis met de schepzak in het leefnet zetten.

18.Vis moet in het leefnet zitten voor mag verder gevist worden.
19.Men is verplicht afval mee te nemen , en in de container te deponeren.
20.Overtreders van de regelementen worden onmiddellijk uitgesloten van de wedstrijd.
21.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
WEDSTRIJD: 2 x 2uur
1-ste HELFT
1-ste signaal
2-de signaa
3-de signaal

* Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen
* Nog 5 min. vissen
* PAUZE

2-de HELFT
1-ste signaa
2-de signaal
3-de signaal

* Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen
* Nog 5 min. vissen
* Einde wedstrijd

Aas vrij
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VISSERSCLUB NETEVALLEI WEDSTRIJDREGLEMENT
1

Tijdens het visseizoen beginnen de wedstrijden om 12:45, hebben 45 min pauze en stoppen om 17:30.
Inschrijving : ten laatste 1 uur voor het begin van de wedstrijd dus tot 11:45, daarna plaatstrekking.
Prijsuitreiking : ong.1 uur na de wedstrijd.
Om recht te hebben op een prijs moet de visser aanwezig zijn op de uitreiking.

2

Visbak tegenover het nummer plaatsen op het verhard gedeelte, bij koppelwedstrijden links en rechts v/h nr.

3

Lengte stok: max 10 meter.
Een rekker is toegelaten maar opletten dat men de tegenstrever niet hindert !!!!
Lengte draad van topeinde tot haak max 4 meter.
Het bovenste lood Max 40 cm van de haak. Dobber moet minimum 0.3 gr zijn

4

Emmer verplicht minimum halve emmer water + onthaken in emmer

5

Men vist haaks op de oever. Met max 3 delen mag men op beide putten in de kant vissen, links en rechts van het
nummer tot aan het witte merkteken. Let wel : 1 overtreding = verwittiging, 2de overtreding = uitsluiting.
Ook Niet over de helft van de put vissen.

6

Alleen onze leefnetten gebruiken. Starten met 2 leefnetten per visser, ook tijdens koppelwedstrijden
Tracht de vis over beide netten te verdelen.

7

Verboden; A Vis die aan de oppervlakte zwemt, te volgen of te haken.
B Te voederen met potje.
C Te vissen met de vlok boven op het water.
D Half diep te vissen

8

Voederen:

Brasem: witte afgezifte maden, kasters, maïs en korrel.
Karper: mais, korrel

Alleen de korrel, verkrijgbaar in het chalet, is toegelaten om te voederen
9

Aan de haak: Brasem: alles toegelaten
Karper: alles toegelaten maar geen maden of kasters. (Mag ook niet aanwezig zijn op de visplaats)
Van 1 nov tot eind febr is het wel toegestaan.
Deeg is toegelaten aan de haak maar niet groter dan 1 cm.
Aan de haak is andere korrel toegelaten doch men mag maar een kleine hoeveelheid bijhebben.

10 Signalen: 1. Start wedstrijd / 2. 5 min. / 3. Pauze / 4. Start / 5. Einde.
11 Lijnen uit het water bij het starten.
12 Na het signaal voor de pauze, uw visplaats direct verlaten. 10 min voor het herstarten mag men terug.
13 Gehaakte vis op het signaal mag nog worden binnengehaald.
14 Er wordt gewogen met de net in de weegzak. 4 Personen doen de weging, de 2 laagste nummers vanaf nr 19
En de 2 laagste nummers vanaf nr 27
1 pers noteert, 1pers draagt weegtoestel en leest af , 2 pers hebben weegzak, .
De visser moet zelf zijn leefnetten uit het water halen en de vis terugzetten.
Maximum vis

20 kg. per leefnet, bij overgewicht tot 22 kg blijft het gewicht 20 kg.

Meer dan 22 kg = 0 kg, de overige netten tellen wel. Vis niet overkappen
Na de weging hangt de visser de netten terug waar hij ze gehaald heeft.
De vissers die het laatst gewogen moeten worden brengen de netten van de weegploeg weg.
15 De visser moet zijn visplaats schoon achterlaten er staan 3 vuilbakken voor blik en draad aan de put.
16 Vissers die betrapt worden op onreglementair gedrag worden uitgesloten.
17 De visser dient zijn auto te plaatsen op de parking naast de tennisclub. Alleen zij die een chalet hebben alsook de
mensen die van dienst zijn, mogen op de parking aan de ingang staan.
18 Alle betwistbare gevallen worden door het bestuur beslecht, er kan ten alle tijden CONTROLE worden uitgevoerd
19 Het bestuur is ten alle tijde bevoegd wijzigingen in agenda en regelement aan te brengen.
HET BESTUUR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN .DIT REGELEMENT
VERNIETIGT EN VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN.
13 febr 2022

REGLEMENT 2020
1
De nummers van de visplaatsen worden door de werkgroep getrokken
2
Men moet inschrijven tot 45 min voor het wedstrijdbegin.De helft van de inschrijvingen heeft prijs +
bom(men)
3
De inschrijvingsgelden: alle wedstrijden 3,5€ per persoon zonder korrel
4
De viskist moet achter de dallen geplaatst worden zodoende dat je met uw voeten niet voorbij de
dallen zit
5
Geen afval of lege blikjes mais achterlaten aan de vijver en in de kantine, ook geen peuken en zeker
niet in de vijver. Visplaats proper achterlaten
6
lengtes: Max lengte van de hengel is 8,50 m. draadlengte van top tot haak is max 4m.
7 Voederen: Tijdens de wedstrijd mag enkel hele witte, gele mais, geen zure niet platknijpen, en korrel van
de
club bijgevoerd worden. het is ook verboden om de korrel nat te maken of er producten aan toe te
voegen
8
Aan de haak: is toegelaten: mais; gele en witte, deeg ter grootte van 10 cent (geen brooddeeg) , korrel
van de club, pasta en pieren
9
aantallen voeder: onbeperkt (korrel 0,50cent per zakje verplicht van de club)
10
brood en petat zijn verboden
11
Signalen: 1 ste en 2de reeks
1ste signaal = vissen.
2 de signaal = nog 5 min te vissen.
3 de signaal = einde reeks 1 en reeks 2
12
trio vissen wordt er ieder uur gewisseld, 3de persoon mag niet scheppen of voederen) als er gewogen
wordt moeten de leefnetten aan de zijkant geplaatst worden
er zal eten voorzien zijn voor iedere visser.
13 controles: er kunnen ten allen tijde controles uitgevoerd worden door de werkgroep bij elke wedstrijd
14
sancties: Indien je, in gelijke welke wedstrijd een overtreding begaat ontvang je geen
dagprijs en ook geen punten en ga je naar de laatste plaats.
de prijs gaat naar de volgende in rangschikking.
15
Klachten moeten voor weging of tijdens de wedstrijd aan de WG kenbaar gemaakt worden, en niet aan
den toog of later, bij betwisting beslist de WG.
16
gewichten: Max 20 kg per leefnet ,bij overgewicht tot 22 kg wordt er afgetrokken vanaf 22 kg wordt er
0 kg gerekend
17
kantvissen: Het is toegelaten in de kant te vissen links en rechts op 1/3 van de afstand, mekaar
hinderen mag niet. indien hier discussie over bestaat zal de WG de afstanden komen uitzetten
18
Vis moet met eigen lijn gevangen worden, als men een in het water getrokken
hengel recupereert , moet de vis (indien hij nog aan de lijn hangt )teruggezet worden.
19
De gevangen vis moet in een emmer met water onthaakt worden (minstens 1/3 water in de emmer).
,uitgezonderd voor zware karpers
20
Het is verboden met rek te vissen , en alle manieren van bovenop te vissen is verboden
21
De lijnen (draad, dopper) mag niet drijven d.m.v. het insmeren met vetstoffen, vaseline e.d.
22
al het lood mag niet hoger hangen dan 30 cm van de haak en er moet minstens een stijllood van 18
aan hangen,
23
Vis die men onder het fluitsignaal vangt telt mee.
24
Tijdens de weging je eigen leefnetten uit het water halen.
25
Geen vis terugzetten, water uitkappen in de vijver of rest van mais in vijver gooien voor het
eindsignaal.
26
Vis verplicht te laten wegen (club) Geen vis overzetten van het ene net naar het andere net.
27
De WG kan ten alle tijde het regelement wijzigen en heeft altijd gelijk!
Voor inschrijvingen dien je te bellen naar algemeen nr. v/d visclub
0498/293835
gelieve op een sportieve manier te vissen en volg de reglementen, dank u
het bestuur

REGLEMENT 2022
De nummers van de visplaatsen worden door de werkgroep getrokken
Men moet inschrijven tot 45 min voor het wedstrijdbegin. De helft van de inschrijvingen heeft prijs +
bom(men)
3
De inschrijvingsgelden: alle wedstrijden 4 € per persoon zonder korrel
4
De viskist moet achter de dallen geplaatst worden zodoende dat je met uw voeten niet voorbij de
dallen zit EN NIET VOORBIJ DE LAATSTE DAL
5
Geen afval of lege blikjes mais achterlaten aan de vijver en in de kantine, ook geen peuken en zeker
niet in de vijver. Visplaats proper achterlaten
6
lengtes: Max lengte van de hengel is 8,50 m. draadlengte van top tot haak is max 4m.
Er mag met rek gevist worden. maar denk aan u geburen
7 Voederen: Tijdens de wedstrijd mag enkel hele witte, gele mais, geen zure niet platknijpen, en korrel van
de
club bijgevoerd worden. het is ook verboden om de korrel nat te maken of er producten aan toe te
voegen
8
Aan de haak: is toegelaten: mais; gele en witte, deeg ter grootte van 10 cent (geen brooddeeg) , korrel
van de club, pasta en pieren.al wa ni mag moogt ge ook ni bijhebben
9
aantallen voeder: onbeperkt (korrel 1 euro per zakje verplicht van de club)
10
brood en petat zijn verboden.
11
Signalen: 1 ste en 2de reeks
1ste signaal = vissen.
2 de signaal = nog 5 min te vissen.
3 de signaal = einde reeks 1 en reeks 2
12
trio vissen wordt er ieder uur gewisseld, 3de persoon mag niet scheppen of voederen) als er gewogen
wordt moeten de leefnetten aan de zijkant geplaatst worden
er zal eten voorzien zijn voor iedere visser.
13 controles: er kunnen ten allen tijde controles uitgevoerd worden door de werkgroep bij elke wedstrijd
14
sancties: Indien je, in gelijke welke wedstrijd een overtreding begaat ontvang je geen
dagprijs en ook geen punten en ga je naar de laatste plaats.
de prijs gaat naar de volgende in rangschikking.
15
Klachten moeten voor weging of tijdens de wedstrijd aan de WG kenbaar gemaakt worden, en niet aan
den toog of later, bij betwisting beslist de WG.
16
gewichten: Max 20 kg per leefnet ,bij overgewicht tot 22 kg wordt er afgetrokken vanaf 22 kg wordt er
0 kg gerekend
17
kantvissen: Het is toegelaten in de kant te vissen links en rechts op 1/3 van de afstand, mekaar
hinderen mag niet. indien hier discussie over bestaat zal de WG de afstanden komen uitzetten
18
Vis moet met eigen lijn gevangen worden, als men een in het water getrokken
hengel recupereert , moet de vis (indien hij nog aan de lijn hangt )teruggezet worden.
19
De gevangen vis moet in een emmer met water onthaakt worden (minstens 1/3 water in de emmer).
,uitgezonderd voor zware karpers
20
Het is verboden bovenop te vissen, of half water te vissen
21
De lijnen (draad, dopper) mag niet drijven d.m.v. het insmeren met vetstoffen, vaseline e.d.
22
al het lood mag niet hoger hangen dan 30 cm van de haak en er moet minstens een stijllood van 18
aan hangen,
23
Vis die men onder het fluitsignaal vangt telt mee.
24
Tijdens de weging je eigen leefnetten uit het water halen.
25
Geen vis terugzetten, water uitkappen in de vijver of rest van mais in vijver gooien voor het
eindsignaal.
26
Vis verplicht te laten wegen (club) Geen vis overzetten van het ene net naar het andere net.
27
De WG kan ten alle tijde het regelement wijzigen en heeft altijd gelijk!
Voor inschrijvingen dien je te bellen naar algemeen nr. v/d visclub
0498/293835
gelieve op een sportieve manier te vissen en volg de reglementen, dank u
er mag met rek gevist worden CUPPEN IS NIET TOEGELATEN
de werkgroep
1
2

Visreglement Koninklijke Moedige Zandputvissers Mol 2022
Inschrijvingen: Ten laatste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Inleg bedraagt € 4,5 (€ 3,5 prijzengeld en €1 voor korrel ), bom (€ 0.5) niet inbegrepen.
De helft van de deelnemers heeft prijs.
Aanvang:

Thuiswedstrijden beginnen om 12 uur tenzij anders vermeld, bij uitwedstrijden: zie kalender.

Voederen:

Enkel 1,5 L. afgezifte witte maden, 4 potjes witte en/of gele maïs (van 300 gr.) en korrel (500gr) van de
club. De korrel dient los in het water gegooid te worden! Vanaf mei t.e.m. september mag men 1 zakje
korrel (250gr = €0.5) bijkopen indien men wenst. Overschotten van korrel mogen volgende wedstrijden
niet meer gebruikt worden. Alles dient aan de vijver te zijn voor aanvang wedstrijd, er mag niets
bijgehaald worden (enkel leefnetten).
Afval (blikjes , plastic , enz.) dient mee naar huis genomen te worden.

Haak:

Aan de haak is alleen toegelaten : maden ,witte/ gele maïs , pieren , plastiekje (spaghetti)
en korrel van de club, al de rest is verboden.
WEERHAAK IS VERBODEN!!

Vissen:

Verplicht gebruik van een nylon leefnet van minstens 2m. STEEDS SCHEP-/LEEFNETTEN ONTSMETTEN !
Maximum 15kg. per net, overgewicht vanaf 15 kg. tot en met 18 kg. blijft 15 kg. boven 18 kg = 0.
Gedregde vis telt, opzettelijk dreggen of nascheppen is verboden.
Verboden al draaiend met de wipper, lijn / dobber op het water te kletsen om de vis te lokken.
Gevangen vis met de KOP EERST in het net steken, bij voorkeur met schepnet!
Behandel de vis op een deftige manier.
Er dient recht vooruit gevist te worden , alleen in de hoeken mag men naar de kant vissen.
Er mag naar beide kanten gevist worden tot op 1/3 afstand van uw visplaats .
Dit mag maximum 1m uit de kant. Vis gevangen aan een andere lijn mag niet in het leefnet gezet
worden. Gevangen vis moet eerst in het leefnet gestoken worden vooraleer men
terug begint te vissen . Vissen met rek is toegelaten.
Iedere visser moet een houten plaat onder zijn voeten leggen, platen zijn voorzien aan de vijver.
Na de wedstrijd de plaat terug op de voorziene plaats hangen.

Fluitsignalen:

1ste = 5 min. voor start vissen. 2e = start vissen en voederen 3e = 5 min. voor einde vissen.
4e = einde reeks of wedstrijd. Vis aan de haak mag nog gevangen worden (max. 10 min.)

Weging:

Elke visser dient zijn eigen net(ten), ook tijdens de pauze, uit het water te halen.
Vissers die niet bij hun net zijn en waarvoor geen vervanger aanwezig = netten worden
omgekapt maar niet gewogen. (= 0)
Na het wegen, tijdens de pauze, mag niemand zich nog rond de vijver bevinden.
15 minuten voor aanvang van het vissen mag men zich terug naar de vijver begeven.
Lege netten dienen uit het water gehaald te worden.

Parkeren:

Parkeren aan de vijver kan alleen tot de plaatsnummers bedeeld zijn, daarna is het verboden
de wagens te verplaatsen aan de vijver!!

Allerlei:

Verplicht de pieken van de leefnetten te doen (ook tijdens de pauze) anders geen weging.
Gevallen die zich voordoen en die niet in het reglement staan zullen door het bestuur besproken en
beoordeeld worden.
Vissers die betrapt worden op een 1ste overtreding krijgen een waarschuwing en worden die
wedstrijd en klassement uitgesloten, bij een 2e overtreding UITSLUITING UIT DE CLUB.
Het reglement kan onder het seizoen aangepast worden door het bestuur.
Voorstellen kunnen steeds doorgegeven worden aan de bestuursleden.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Wij danken u voor uw medewerking.
Het bestuur KMZ Mol.
Veel visplezier!

Visclub VZW Damvissers Lichtaart
Wedstrijd-reglement 2022
Van Hoof Frans

Lauwers Karel

Valkiers Evert

0485/52 78 25

0478/05 63 64

0498/47 47 29

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen!
Inschrijven tot 1 uur voor de wedstrijd
Begin van de wedstrijd (tenzij anders afgesproken):
Pauze:

13u30 tot 15u30
15u30 tot 16u30

2de helft

16u30 tot 18u30

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De inleg bedraagt 3.5 Euro waarvan 2.5 Euro wordt uitbetaald onder 1/3 van de vissers.
Visbak achter de betonnen platen plaatsen.
Er mag NIET over de helft van de vijver (witte bollen) gevist worden.
Recht vooruit of rechts in de kant tot in de helft van de visser naast U en tot een halve meter uit de kant
uitgezonderd degene die het dichtst in de hoek zitten mogen naar die hoek vissen
De plaats voor en na de kom: RECHT VOORRUIT vissen.
(Laatste in nieuwe arm) (Deze kan wel rechts in de kant) (Eerste oude arm)
Op de linker en rechter kop moet men richting de orange plaat aan de overkant vissen.
Iedere deelnemer is verplicht 15 minuten gevist te hebben om geldige punten te hebben.
Voederen enkel met korrel van de club en 1,5 L afgezifte maden of casters.
(Met vast voeder indien dit vermeld is op de kalender) Iets anders is verboden.
Het is verboden voor de wedstrijd, na het fluiten van de laatste vijf minuten en na de wedstrijd nog te voederen.
Aan de haak is alles toegestaan, behalve rode maden.
Het gebruik van potjes is verboden bij het voederen.
Bovenop het watervissen en halfwatervissen is verboden. Nascheppen is verboden.
Controle is mogelijk, verplicht visbak te openen na controle mag er niets meer aan het voeder worden toegevoegd.
Vis die voor het eindsignaal gehaakt is mag nog gevangen worden, 15 minuten.
Vis gevangen aan een ronddrijvende lijn komt niet in aanmerking.
Vis wordt onthaakt in de emmer water en wordt met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst!

15. Degelijk nylon leefnet van 2.50m is verplicht en blijft in het water tot aan de weging, max. 20kg
Per net, meer dan 21kg =O Kg
16. Het is verboden vis van het ene net naar het andere net over te plaatsen.
17 Twee potjes gele mais van 300 gr is toegestaan. Deeg aan de haak is verboden
18 Als 2 personen éénzelfde vis hebben gevangen of gepikkeld zal deze worden teruggezet.
19 Iedereen is verplicht 5 MIN. Na het affluiten de vijver te verlaten, uitgezonderd een bestuurslid van de andere club.
Er wordt teruggefloten 15 MIN. Voor de 2de helft begint.
20 Na het vissen verplicht uw plaats op te ruimen en gelieve uw emmer uit te spoelen. Dank U.
21 Bij de prijsuitreiking is iedereen verplicht zijn prijs zelf af te halen, zo niet gaat de prijs in de clubkas.
Indien dit door omstandigheden niet kan, gelieve dit te melden!! Prijs wordt max 2 weken bijgehouden.

22 De dobber moet MIN 0.5 zijn, Er mag niet op de val gevist worden.
23
24
25
26
27

Veteraan is men vanaf 1 januari het jaar dat men 60 j wordt. Junior tot het jaar dat men 16j wordt.
Bij iedere betwisting van welke aard ook, beslist het bestuur.
Vissen met rek is toegestaan. Pulla rek is verboden.
Snoek en snoekbaars dient ONMIDDELLIJK gewogen en teruggezet te worden!
Seniors en veteranen dienen 25 wedstrijden, waarvan minstens 7 verplaatsingen mee te vissen om in het
eindklassement opgenomen te worden. Juniors dienen er 20 mee te doen.
28 Koppelvissen vanaf 48 deelnemers of meer.

29 Het vissen met weerhaak is verboden. Verplicht zonder weerhaak te vissen.
30 Het bovenste loodbolleke max 40cm van de haak.
31 Bedankt vanwege Het Bestuur.

MOEDIGE VISSERS WINKELOM
WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
Aanvang:
Signalen:

13:30u tenzij anders vermeld, twee maal 2u vissen met een pauze van een uur.
Eerste: 5 min. Voor aanvang,lijnen uit het water.
Tweede: Start,voederen en vissen.
Derde: Nog 5 min. Te vissen.
Vierde: Einde van de reeks of wedstrijd.
Hengellengte: Maximum 9,5 meter.
Lijnlengte
van top tot haak: maximum 5m.
Vissen met elastiek is toegestaan (GEEN PULLA!)
Punten:
1 punt per gram, weging ter plaatse bij de visser.
Prijzen:
Inleg: 3,5 euro + 0,5 euro voor bom. Helft van het aantal deelnemers heeft
prijs.
Voor juniors (tem het jaar waarin men 16 jaar wordt), dames en
veteranen(vanaf 60 jaar) wordt een prijs voorzien per 3 deelnemers (1e niet op
de uitslag voorkomende)
Voederen:
De voedersamenstelling is vrij uitgezonderd tubifex, vers de vase, pieren en
gekleurde maden.
De eerste reeks éénmaal voederen met vast voeder (eerste 5 minuten)
Tijdens het verloop van de wedstrijd alleen bijvoeren met witte maden, casters
en korrel van de club. Al de rest is verboden.
De katapult is toegestaan, voederpotje is verboden.
Aas:
Aassoort is vrij aan de haak uitgezonderd boilies en gekleurde maden.
Deegwaren mogen niet groter zijn dan een maïs.
Weging:
1 lid van de bezoekende club wordt verzocht mee rond te gaan tijdens de
weging, dit ter controle. Leden van MVW zijn verplicht van hun vangst te laten
wegen. Max. 20kg in leefnet. Tussen 20 en 22kg = 20kg. Wanneer het gewicht
boven de 22kg komt, wordt alle overgewicht afgetrokken. Dus 23kg wordt
17kg.
Inschrijven: Bij vriendenwedstrijden 1 uur voor de aanvang.
Bij KLV wedstrijden 1u 15min. voor de aanvang.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het is verboden met de visstok in het water te roeren(lijn onder water trekken)
Gedregde vis telt mee, Opzettelijk dreggen is verboden.
Vis doorgeven aan een andere hengelaar is verboden.
Vis aan de lijn bij het eindsignaal mag nog gevangen worden. Dit is niet toegestaan bij een
KLV wedstrijd
Nylon leefnet verplicht.
Het is verboden de leefnetten uit het water te halen tot voor de weging.
Bij het beëindigen van de wedstrijd mag er niets meer in het water worden gegooid.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
Gelieve de extra topsetten veilig te zetten (liefst omhoog) om eventuele ongelukken te
vermijden

VZW DE SLIJKVISSERS
WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
1. Begin van de wedstrijd 13u30, tenzij anders meegedeeld. Inschrijving tot 1 UUR
voor de wedstrijd.
2. De inleg bedraagt 4,5 € en gaat volledig terug en de helft van de vissers heeft prijs.
Verdeling bekers :
1ste :5€, 1ste veteraan(vanaf 60 j.) : 2,5€, 1ste dame : 2,5€, 1ste junior(tot 16 j.) : 2,5 €
Minimum 3 deelnemers vereist.
3. Er wordt telkens 2 x 2 uur gevist met een pauze van 1 uur.
4. 1ste fluitsignaal: 5 minuten voor start, voederen met gestoken hengel
2de fluitsignaal : 1 minuut voor start, lijnen uit het water
3de fluitsignaal : start, Max. 1,5L witte maden en casters TE SAMEN bijvoederen
4de fluitsignaal : nog 5 minuten te vissen
5de fluitsignaal : einde 1ste helft, lijnen onmiddellijk uit het water
Pauze(bezinning) van 1 uur
6de fluitsignaal : start 2de helft
7de fluitsignaal : nog 5 minuten te vissen
8ste fluitsignaal: Einde van de viswedstrijd.
5. Hengellengte:Stok van 9,5m met laatste deel eraf + lijn(meten kan je ter plaatse
tussen de paaltjes) met een lengte van Max 11,5 m(stok + lijn te samen).
6. Met REK vissen is VERBODEN
7. Klassement: er wordt gevist op gewicht. Per leefnet een MAX. van 20kg, overgewicht
telt niet. Daarna wordt er een 2de leefnet geplaatst. Voor de weging tijdens de pauze
wordt er verzocht om van de bezoekende club minimaal 1 lid mee te gaan. Niemand
anders dan de weeg-ploeg mag zich dan nog rond de vijver bevinden. Weging ter
plaatse bij de visser, het leefnet wordt door de weeg-ploeg uit het water gehaald.
Indien gelijk aantal kilo’s, zelfde prijs.
8. Het leefnet moet minstens 2m. lang zijn, voldoende verzwaard en uiteraard in nylon.
9. VERBODEN te voederen met potje of in gelijk welke vorm, alsook met VER-DEVAS, TUBIFEX, PIEREN en AARDAPPEL onder het voeder. Het is ten strengste
VERBODEN met chemische producten te vissen die schadelijk kunnen zijn voor de
vis. Er kan CONTROLE op voeder en maden gebeuren en dit voor elke wedstrijd.
10. Het gebruik van gekleurde maden en met BOL vissen is in alle omstandigheden
VERBODEN.
11. Het vissen in de kant is alleen toegestaan rechts van de visser, uitgezonderd in de
hoeken en niet voorbij de helft van de andere visser, met een max. lijn van 3,5m.
12. Gepikkelde vis telt, vis aan de haak bij eindsignaal mag nog gevangen worden tot 10
minuten erna, Vis aan een ANDERE lijn of bij LIJNBREUK telt de vis niet mee ,
nascheppen is VERBODEN , bij VASTSTELLING VOLGT UITSLUITING !!!
13. Het onthaken van de vis in de emmer is verplicht
14. Tijdens het vissen is het VERBODEN voor of naast de visbak te staan. Erachter is
wel toegestaan.
15. Na de wedstrijd worden er geen overschotten van maden, voeder ed… in het water
gegooid.
16. Eventuele klachten kunnen ingediend worden voor de uitslag is opgemaakt.
17. De visbak is VERPLICHT achter de betonnen lijn te plaatsen.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of opgelopen schade
Het bestuur wenst je veel visplezier.

